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7895 پروژه محرومیت زدایی اجرایی می شود5نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در بیرجند گشایش یافت 5رایزنی استاندار با وزیران

مردمی که همیشه
 در صحنه می مانند

از بعضی ها شنیده بودم که می گفتند 
عمر  آخر  روزهای  همان  بیرجند، 
حکومت پهلوی، رنگ و بوی انقالب 
گرفت، وگرنه قبل از آن در شهر خبری 
نبود! همیشه با ذهنم کلنجار می رفتم 
که آیا واقعاً این طور بوده؟ یعنی بیرجند 
طلیعه  اولین  که  روزهایی  همان  تا 
های انقالب، سحرگاه تاریک زندگی 
در  نقشی  هیچ  کرد،  روشن  را  مردم 
انقالب نداشته؟ بعدها که پای صحبت 
همشهری ها نشستم و  خاطراتشان 
را از البالی کتاب های زندگی بیرون 

کشیدم، متوجه شدم... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

بعید است  انقالب اسالمی،
 مشابهی در آینده داشته باشد

صفحه 6

در شان ملت نیست که در چهل 
سالگی انقالب در صف گوشت باشند  

صفحه 6

مسئوالن از خواب 
غفلت بیدار شوند

با حرکت در راه امام )ره( 
آسیبی به کشور  نمی رسد

صفحه 6

صفحه 6

تشریفات،ممنوع
در روز های گذشته صحبتی از استاندار مبنی بر کاهش تشریفات توسط مدیران استانی 
و شهرستانی مطرح شد که در آن به عدم راه اندازی کاروان ها و تشکیالت در بازدید از 
شهرستان ها و مناطق محروم تاکید شده است. تشریفات و جلسات آنچنانی مردم را از 
مسئوالن دور می کند و باعث نارضایتی خواهد شد، در وضع ... ) مشروح در صفحه ۵ (

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های دهه فجر مرکز استان با اعتبار ۷۴۰ هزار و ۴۳۲ میلیون ریال ؛ اولین اینفوتور با محوریت همایش 
بین المللی بیابان لوت آغاز شد

خراسان جنوبی 
بهشتی  برای 
مردم شناسان

اولین  افتتاحیه  مراسم  گذشته  روز 
اینفوتور ) تور اطالع رسانی ( خراسان 
جنوبی در چارچوب برنامه های اولین 
همایش بین المللی بیابان لوت که در 
اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد 
در هتل بزرگ کوهستان بیرجند با حضور 
مدیران شرکت های ملی و بین المللی، 
خبرنگاران و عکاسان حوزه تخصصی 
گردشگری ملی ...  )مشروح در صفحه ۵(

سال آینده 
استان ؛ میزبان سه 
مسابقه بین المللی 
مدیرکل ورزش و جوانان گفت:  خراسان 
جنوبی سال آینده میزبان سه مسابقه 
بین المللی تریال، اسکواش و کشتی 
خواهد بود. سرپرست در نشست خبری 
 تشریح برنامه های دهه فجر، یکی از
 اولویت های ...  )مشروح در صفحه ۵(

چله انقالب
با ۱۴۰ پروژه
 در  بیرجند
صفحه 5

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
 نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب1  

 ۰۵۶۳۲۲۳7۰77 - ۰91۵۵۶18۳98
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

ضمن تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم
 تشییع و تدفین و ترحیم مادری دلسوز و خواهری مهربان 

مرحومه حاجیه شاه بیکی
 )همسر مرحوم حاج ابراهیم مؤمن( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند:
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه 97/11/11 

از ساعت 14:۳۰ الی 1۵:۳۰ در محل مسجد امام حسین )ع( 
)واقع در خیابان پاسداران( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: مؤمن، شاه بیکی، رخشانی، خاوری، محمدنژاد ،

 یوسف پور، جعفری، کمیلی نژاد ، رضایی و سایر بستگان

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت

 دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی 

مرحوم محمد نبی حبیبی
 یار دیرین انقالب، حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری را به خانواده محترم حبیبی و کلیه دوستداران 

و عموم مردم والیتمدار تسلیت عرض می نماییم
ضمن طلب مغفرت و علو درجات برای آن عزیز سفر کرده  
 صبر برای سایر بازماندگان از خداوند منان خواهانیم.

حزب مؤتلفه اسالمی خراسان جنوبی

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را 
از تمامی اقوام ، دوستان ، آشنایان ، ادارات ، 
ارگان ها و تمامی بزرگوارانی که ما را در مراسم 
تشییع و تدفین و ترحیم همسر و پدر عزیزمان

 شادروان حاج احمد ناصح
 یاری نموده و ابراز همدردی نمودند صمیمانه اعالم می نماییم. 

ضمنا به اطالع می رساند: 
مراسم چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده

 جمعه 97/11/1۲ از ساعت 1۰ الی 11 صبح در محل 
 هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد، 

حضور یکایک شما عزیزان موجب امتنان است.
خانـواده های ناصـح و سایـر بستگـان

آگهـی مزایـده امـالک 
شرکت تعاونی کامیون داران بیرجند در نظر دارد: دو باب مغازه تجاری خویش را از طریق مزایده 
 به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ شنبه 1397/11/13 به مدت 15 روز کاری
 )تا تاریخ 1397/12/01( همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 11:30 جهت اخذ اطالعات و 
بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده به دفتر شرکت تعاونی واقع در پایانه بار، غرفه شماره 

3 شرکت تعاونی کامیون داران بیرجند مراجعه و اسناد مزایده را دریافت کنند. 
تلفن شرکت: 32319036 - 32317099

مبلغ پایهمیزان مالکیتنوع ملکمتراژآدرسردیف 

بلوار مسافر چهارراه 1
ترمینال مسافربری 
قطعه اول سرنبش 

14۰۲/۲49/1۲4۵/4184
شماره ثبت ۵4۲۳۰

عرصه ۶۰ متر 
اعیان 14۰ متر )۶۰ 
متر تجاری ۶۰ متر 
زیرزمین با کاربری 
انباری ۲۰ متر بالکن(

۵۳۰ ششدانگتجاری
میلیون 
تومان

بلوار مسافر ۲
چهارراه ترمینال 

مسافربری قطعه دوم 
14۰۲/۲49/1۲4۵/418۵
به شماره ثبت ۵47۳1

عرصه ۶۰ متر 
اعیان 14۰ متر )۶۰ 
متر تجاری ۶۰ متر 
زیرزمین با کاربری 
انباری ۲۰ متر بالکن(

4۰۰ ششدانگتجاری
میلیون 
تومان

شرایط مزایده :
- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه فیش واریزی 5% مبلغ پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط 
شرکت در مزایده و در ساعات تعیین شده. - پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و یا مبهم و مشروط 
از درجه اعتبار ساقط می باشد. - اخذ اطالعات از شرکت و بازدید امالک الزم و ضروری می باشد و در 
صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد. - هزینه محضر )حق الثبت 
و حق التحریر و انتقال و ... ( به عهده خریدار می باشد. -کلیه هزینه های دارایی و شهرداری و هزینه 
آگهی به عهده خریدار می باشد. -کلیه مراحل انتقال و تنظیم اسناد بر عهده خریدار می باشد. - شرکت 
تعاونی در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روز پنجشنبه 
 1397/12/02 ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در پایانه باربری غرفه 3 خواهد بود.

در شرایط مساوی حق تقدم با کسانی که هر دو ملک را یکجا خریداری کنند خواهد بود.
چنانچه افراد حقوقی در مزایده شرکت کنند آخرین آگهی تغییرات و کپی مدارک صاحبان امضا و 

افراد حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی را می بایست به دفتر شرکت ارائه نمایند.

هیئت مدیره شرکت تعاونی کامیون داران بیرجند

همکار گرامی سرکار خانم دکتر زهرا فرشید فر
دستیابی به باالترین مدارج علمی افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان ، انگیزه قوی

 و سال ها تالش حاصل می شود
کسب مدرک دکترای روانشناسی سالمت را حضور شما تبریک و تهنیت 

عرض می نماییم، توفیقات روزافزون تان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند آرزومندیم. 

حسین امینی- مدیر مرکز مشاوره امین

به مناسبت اولین سالگرد در گذشت 
مرحوم مغفور

 میـرزا علـی آقـا مالکـی
)باز نشسته استانداری(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/11/11 از ساعت 14:۳۰ 
الی 1۵:۳۰ در محل مسجد جامع توحید )واقع در خیابان 

توحید( برگزار می شود، تشریف فرمایی سروران گرامی 
مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های مالکی و سایر بستگان

سه سال درد دلتنگی و سکوت گذشت
سه سال که هیچ، قرن ها می گذرد

یادتان همه فاصله ها را بدرد
در تک تک اجزای تنم می مانید
جز آن که مرا مرگ ، به یغما ببرد

ناگهان پرواز ... ناگهان جدایی ابدی ...
 این است واقعیت زندگانی و تقدیر الهی

صادق عزیزم:
سال ها سنگ صبورم بودی و هم صحبتم

دینای من:
دنیای من ... دیگر نگاه پاکت را نمی بینم

سومین سالگرد درگذشت شادروان 

محمد صادق دیانی 
و  دینـا دیـانی

 را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.
گنجی فرد

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز  ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 پدری مهربان و همسری دلسوز مرحوم مغفور

 شادروان عزت ا... بلوری
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/11/11 از ساعت 14 
الی 1۵ در محل سالن جدیدالتاسیس هیئت محترم 
 ابوالفضلی )مصلی(  )ورودی میدان فرزان( برگزار  می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
 خانواده های: بلوری، عبداللهی، خسروی ، یاری و سایر بستگان
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آهن ۲۰۰ تومان گران شد

تسنیم- رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه رقابت خریداران در بورس کاال باعث رشد ۲۰۰ تومانی قیمت آهن شده است، گفت: هم اکنون در بازار آهن هر کیلو 
میلگرد و آهن با قیمت ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان به فروش می  رسد. محمد آزاد، با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه آهن بیش از تقاضای بازار است، اظهار کرد: در ماه های 
پایانی سال ساخت و ساز رشد پیدا کرده و همین امر عاملی می شود تا بازار خرید و فروش آهن رونق داشته باشد.

سرمقاله

مردمی که همیشه
 در صحنه می مانند
 
*هرم پور

)ادامه سرمقاله...( از بعضی ها شنیده بودم که می 
حکومت  عمر  آخر  روزهای  همان  بیرجند،  گفتند 
قبل  وگرنه  گرفت،  انقالب  بوی  و  رنگ  پهلوی، 
از آن در شهر خبری نبود! همیشه با ذهنم کلنجار 
می رفتم که آیا واقعاً این طور بوده؟ یعنی بیرجند تا 
همان روزهایی که اولین طلیعه های انقالب، سحرگاه 
تاریک زندگی مردم را روشن کرد، هیچ نقشی در 
انقالب نداشته؟ بعدها که پای صحبت همشهری 
ها نشستم و  خاطراتشان را از البالی کتاب های 
زندگی بیرون کشیدم، متوجه شدم نه، اینطور نبوده. 
علیرغم اینکه شاه و دربار، بیرجند را بخشی از حیات 
خلوت رفت و آمدها و دید و بازدیدهایشان حساب 
می کردند، اما شهروندان بصیر بیرجند هم از ظلم و 
ستم و بیداد شاه به دادگر بیداری چون حضرت »روح 
ا...« پناه آورده و آشکار و نهان علیه حکومت کار می 
کردند، شعار می دادند، شعار می نوشتند، اعالمیه و 
اطالعیه پخش می کردند و تظاهرات می کردند و 
شهید و مجروح می دادند. به واقع مگر شاه به این 
مردم چه داده بود؟ مگر این مردم تافته جدابافته ای از 
همه ی ایران آن زمان بودند که وضع بهتری داشته 
باشند، زندگی شان راحت تر باشد، پولشان به جیب 
آمریکا و انگلیس و اسرائیل نرود، در جهل و ناآگاهی 
علمی و دینی و آموزشی و فرهنگی نگهشان ندارند 
و آزادگی و آزادمردی جوانانشان را سرکوب نکنند؟ 
اگر برای این شهر لوله کشی آب آوردند، فرودگاه 
راه انداختند، دانشگاه و دانشسرا تأسیس کردند، همه 
برای تأمین امنیت و منافع آمریکا و انگلیس در شرق 
کشور و حمایت از پایگاههای جمع آوری اطالعاتی و 
جاسوسی شان جوار مرز بود، آنهم در منطقه ای که به 
دالیل مختلف، از قرن ها قبل برایشان منفعت های 
بی شمار داشت و مصلحت های پنهان و فراوان.اما 
واقعیت این بود که بیرجند پس از انقالب، دیگر همان 
بیرجند بعد از انقالب نبود، حداقلش این بود که از زیر 
یوغ ستم خاندان پهلوی آزاد شد، انقالب را با مهربانی 
و عشق در آغوش کشید، برای انقالب شهید و زخمی 
داد و بعد از آن هم در دوران دفاع مقدس، دینش را 
به انقالب و سهمش را به نظام و دلبستگی اش را به 

آرمانهای انقالب ادا کرد
4۰سال پس از پیروزی انقالب، هیچ چیز با آن زمان 
قابل قیاس نیست جز یک چیز و آنهم محبت و 
همت مردان و زنانیست که برای انقالب قیام کرده 
بودند و حاال هم برای پایداری انقالب در صحنه اند. 
انقالب برای بیرجند و شهرهایی مثل بیرجند، خیر 
و برکت بود، نَفس قدسی و گرمی بود که یخ های 
فسرده و سرد و محکم بی بضاعتی های فرهنگی 
و علمی و عقب ماندگی های امکاناتی را در تنوره 
ی مهربانی اش ذوب کرده بود و  رستاخیزی  از 
انقالب،  بود.  آورده  جلوه  به  را  فردا  به  خودباوری 
شهرها را دیده بود، روستاها را هم درنوردیده بود 
و همه را یکسان و همه را یکسان و با اولویت نیاز 
و به دور از در نظر گرفتن آنچه برای برخی ها فخر 
بود و برای بعضی ها حقارت به صف خدمتگزاری و 
اخالص کشانده بود. شهروندان ما هم برای انقالب 
سختی های زیادی دیدند، هزینه های زیادتری هم 
متحمل شدند، پدر و فرزند و همسر فدا کردند و 
جانباز و آزاده و مفقود االثرتقدیم کردند، اما ماندند، و 
هنوز هم به پای انقالب مانده اند، کمبودها و کاستی 
ها را می بینند، گاهی جنگ و دعواهای سیاسی را 
می شنوند، تخلف ها و فسادها را می دانند، اما می 
دانند که این ها حاصل انقالب نیست، اینها حاشیه 
های زائدی بر انقالب و زخم های ناجوانمردانه ای 
از سوی سوء استفاده گراِن از نام انقالب بر پیکره ی 

آن است. )ادامه سرمقاله در ستون مقابل...(

خبرآنالین- دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی تاکید کرد که 
وعده ارزان سازی بلیت هواپیما از جیب بخش خصوصی که ۷۰ 
درصد سهم حمل و نقل هوایی کشور را برعهده دارد قانونی و 
شرعی نیست.مقصود اسعدی سامانی در ارتباط با مسائل مطرح 
شده مبنی بر اینکه دولت تالش می کند هزینه بلیت هواپیما به 
وضع قبل بازگردد، اظهار کرد: نمی دانیم این ادعا چقدر صحت 
دارد؛ اما باید تاکید کرد که ۷۰ درصد سهم جابه جایی حمل و 
نقل کشور برعهده بخش خصوصی است و وعده ارزان سازی از 

جیب بخش خصوصی نه قانونی و نه شرعی است.

جاری  سال  آذرماه  از  هواپیما  بلیت  قیمت  داد:  ادامه  وی 
تغییری نداشته است و کف و سقف قیمت ها در مسیرهای 
سایت  در  هواپیمایی  شرکت های  همه  توسط  مختلف 
انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم شده است.دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی در ادامه با بیان این که نه تنها در ایام 
تعطیالت ۲۲ بهمن ماه بلکه در تعطیالت نوروز سال ۱۳۹۸ نیز 
تغییری در نرخ های بلیت هواپیما نخواهیم داشت، اظهار کرد: 
ممکن است در پیک سفرها، مسیرهای رفت ترافیک بیشتری 
داشته باشند و قیمت ها افزایش یابند اما این افزایش قیمت ها 

باالتر از نرخ تعیین شده نیست و این در حالی است که مسیر 
برگشت همان پروازها با نرخ پایین تری عرضه می شود، بنابراین 
به هیچ وجه سقف قیمت بلیت شرکت های هواپیمایی باالتر از 
سقف تعیین شده نیست.اسعدی سامانی افزود: معموالً در زمانی 
که ترافیک سفرها افزایش می یابد باالترین کالس نرخی ارائه 
می شود، اما مطمئن باشید که این ارقام باالتر از مبالغ تعیین شده 
نیست و اگر سایت فروش دفاتر هواپیمایی نیز در این راستا 
تخلف کنند و بلیت هایی را با قیمت باالتر به فروش برسانند، 

توسط دستگاه های ناظر با آن برخورد می شود.

ارزان سازی بلیت هواپیما از جیب ما شرعی نیست!

مهر- وزیر نفت گفت: ما جز سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین راهی نداریم یعنی باید یا سهمیه بندی کنیم یا افزایش 
قیمت داشته باشیم. بیژن نامدار زنگنه گفت: فرصتی پیش آمد 
تا به طور مکتوب مواردی که در مورد آن زمزمه ای وجود داشت 
پاسخ دهیم، البته هر کسی موضوعی مطرح می کند باید بر 
اساس سند و مدرک باشد. وی با بیان اینکه این مباحث از 

نظر حقوقی اتهام بود، افزود: با زبانی که برای صادرات نفت 
دچار مشکل نشویم، واقعیت ها را با مردم خواهیم گفت.وزیر 
نفت همچنین در مورد مجوز اخذ شده از شورای اقتصاد در 
رابطه با برخی از طرح های سرمایه گذاری در میادین نفتی، 
گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اعتبار ۶ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالری اخذ کردیم.زنگنه گفت: یکسری طرح های 
در حال تولید در میدان های در حال بهره برداری را به اتکای 
درآمدهای آتی حاصل از افزایش تولید، توسعه خواهیم داد 
که این طرح ها بالغ بر ۲۰ میلیارد دالر درآمد ایجاد می کنند. 
وزیر نفت افزود: با هزینه های مالی بالغ بر ۷ میلیارد دالر، باید 
بازپرداخت صورت گیرد که اولین قراردادهای آن هفته پیش با 
اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر امضا شد و این اولین 
قدمی است که دارای ۱۰۰۰ میلیارد اوراق منفعت است. وی در 
همین رابطه گفت: بر این اساس االن منفعت می کنیم و پول 

را جمع کرده و در آینده اصل و فرع آن را بازپرداخت می کنیم. 
سطح تولید داخل در این قراردادها بسیار باالست. در عرضه و 
تولید نفت یکی از اهداف ما ایجاد کار و اشتغال برای صنایع 
داخلی و پیمانکاران است. وزیر نفت در مورد خودکفایی بنزین، 
تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها خودکفا هستیم بلکه مازاد 
هم، به دلیل فصل، داریم و دائما به ذخایر ما اضافه می شود. 
۳۰ میلیون لیتر در روز تولید می کنیم، با وجود اینکه هنوز ستاره 
خلیج فارس به طور کامل راه اندازی نشده و فاز سوم آن در 
دست احداث است. وی همچنین بیان کرد: خط لوله صلح 
از طرف ما نزدیک مرز است و پاکستانی ها آمادگی ندارد، در 
آن نامه ۷۲ نماینده گفته شده که اینها عامدانه این خط لوله را 
برقرار نمی کنند و گفتند روس ها خواستند وارد شوند و ما مانع 
شدیم درحالی که هیچ گاه اعالم رسمی صورت نگرفته است. 
زنگنه گفت: اظهار تمایل هایی صورت گرفته و هرکس برای 

همکاری در این پروژه اظهار تمایل کرده است، ما هم تمایل 
بیشتر و مثبت خود را نشان دادیم در حالی که ما تنها یک سوی 
قضیه هستیم.وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص فاز 
دوم میدان یادآوران گفت: برای فاز دوم یادآوران در مذاکره با 
چینی ها بودیم اما آنها فعال هیچ مذاکره ای را در حد امضاءقرارداد 
با ما به نتیجه نرساندند.وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر 
درخصوص فرزاد، گفت: این موضوع را در دست بررسی داریم 
زیرا طوالنی شده است.زنگنه در مورد سهمیه بندی بنزین گفت: 
این موضوع در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری می شود اما ما 
جز سهمیه بندی و افزایش قیمت راهی نداریم یعنی باید یا 
سهمیه بندی کنیم یا افزایش قیمت داشته باشیم. افزایش قیمت 
بنزین بالشک اثر تورمی دارد، البته تورم دو بخش دارد که یک 
بخش آن عدد و رقم است و بخش دیگر ان آثار روانی است که 

به فضای رسانه ای و افکار عمومی بستگی دارد.

چاره ای جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم

ایسنا-نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸، 
از مصوبه این کمیسیون برای معافیت مالیاتی حقوق های 
کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه خبر داد. 
علی اصغر یوسف نژاد، اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق سقف معافیت مالیاتی برای سال آینده، مبلغ ۳۳ 

تومان  هزار  و ۷۵۰  میلیون   ۲( سال  در  تومان  میلیون 
این مصوبه  گفته وی طبق  به  تعیین می شود.  ماهانه( 
بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی  مالیات کل  نرخ 
اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه )به استثنای 
مالیات های  قانون   ”۸۶“ ماده  دو  و  یک  تبصره های 
از  پاره ای  اصالح  قانون   ”۵“ ماده  رعایت  با  و  مستقیم 
مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی( مازاد مبلغ مذکور 
تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۱۰ درصد 
و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم 
برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۲۰ درصد و 
نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق اضافه کرد: میزان معافیت 
مالیاتی اشخاص موضوع مواد “۵۷” و “۱۰۱ “ مالیات های 

مستقیم ساالنه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می شود.

)ادامه سرمقاله...( این مردم،این شهروندان، این هم 
دارند،  دوست  را  انقالب  داده،  شهید  های  استانی 
سرافرازی و سربلندی و آزادگی اش را با هیچ متاعی 
و با هیچ قیمتی عوض نمی کنند؛ می دانند که برای 
سر  بر  فریادها  گرفتن  قدرت  برای  سازی،  پشتوانه 
اهریمن کودک کش، حضور در صحنه های انقالب 
ضروریست، برای نیرو دادن به انقالبی که گرز خدایی 
اش را بر سر جباران تاریخ  فرود می آورد،  مشت های 
گرده کرده ی حمایت الزم است، و برای تداوم حمایت 
از مظلومان همیشه ی تاریخ در یمن و سوریه و عراق و 
بحرین و افغانستان، فریادهای انقالبی الزم است.)لطفا 
نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را 

به شماره ۰۹۳۰4۹4۳۸۳۱ ارسال فرمایید

    ممنوعیت فروش چارتری بلیت هواپیما

تسنیم-وزیر راه و شهرسازی از ممنوعیت فروش 
بلیت هواپیما به صورت چارتری خبر داد و گفت: 
فروش بلیت  پروازهای برنامه ای به صورت چارتری 
تخلف بوده و سازمان هواپیمایی با متخلفان برخورد 
عملیات  آغاز  حاشیه  در  اسالمی  می کند.محمد 
به  پاسخ  در  پردیس  شهر  زیرساخت های  اجرایی 
تسنیم اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما طبق قانون 
تابع عرضه و تقاضاست اما ما بر این مسئله تاکید 
است.وی  ممنوع  چارتری  بلیت  فروش  که  داریم 
ادامه داد: چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را 
چارتر کرده یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، 
و  راه  است.وزیر  خوراک  و  خورد  و  نقل  و  حمل 
شهرسازی با تاکید بر اینکه تورگردان باید خودش 
نقل  افزود: در بخش حمل و  باشد،  مسافر داشته 
هوایی غیر از این را قبول نداریم و اگر کسی از اول 
بهمن ۹۷ بلیت پرواز برنامه ای را چارتری فروخته 
تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری طبق 

قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق 
دام زنده در ۹ استان مرزی

خبرگزاری میزان- وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواستار تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق دام زنده 
توسط دستگاه های متولی در ۹ استان مرزی آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
شد. در ادامه نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

در ۹ استان، تاکید شده است.

مردم دارایی خود را در معرض 
ریسک بازار ارز قرار ندهند

گفت:  مرکزی  بانک  رئیس  میزان-  خبرگزاری 
در  و  جویان  فرصت  توسط  امروز  که  هایی  نرخ 
فضاهای مجازی مطرح می شود ماندگار نیست، 
را در  دارایی خود  توصیه می کنم  به مردم عزیز 
عبدالناصر  ندهند.  قرار  ارز  بازار  ریسک  معرض 
افراد  برخی  متاسفانه  روز ها  این  داد:  ادامه  همتی 
تریبونی  به  ذینفعان  بعضا  و  منصبان  صاحب  و 
که دسترسی پیدا می کنند، با بی توجهی به جنگ 
تبلغیاتی و روانی دشمنان عیله کشورمان و در حد 
خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان 
نوسان  و  افزود: دالالن  به تصویر می کشند. وی 
بزرگ  و  القائات  گونه  این  بر  سوار  هم  گیران 
نمایی ها، بحث هایی مانند تاثیر رد یا قبول پالرمو 
و SPV و سایر بهانه ها، کسب وکار خود را، با 
می دهند.  رونق  خود،  خریده  باال  ارز های  فروش 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عوامل اقتصادی و 
توانایی مداخله بانک مرکزی، نرخ هایی که امروز 
توسط فرصت جویان و در فضا های مجازی مطرح 
می شود را ماندگار نمی داند به مردم عزیز توصیه 
می کنم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز 
قرار ندهند. همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی 
همچنان که تا به حال نیز نشان داده است در موقع 
مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد 
تعیین  بانک مرکزی  را  نوع مداخله  و  زمان  کرد. 

می کند، نه فضا سازی دالالن و فرصت جویان.

امنیت تراکنش های مالی با کد دستوری برقرار شد 

دنیای اقتصاد-با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها از جمله خودروهای 
به اصطالح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا 
انتهای دی ماه امسال ملغی شد.بر این اساس، خودروسازان 
درصدی   ۳۰ قیمت  افزایش  مجوز  پیش تر  که  داخلی 
محصوالت خود را دریافت کرده بودند، دعوتنامه های ارسالی 
برای مشتریان )براساس قیمت های جدید( را ابطال و نسبت 
به ارسال دعوتنامه های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند 
که  می شود  خودروهایی  همه  مختص  موضوع  این  کرد. 
موعد تحویل آنها بین ابتدای شهریور تا انتهای دی امسال 

بوده است، بنابراین عمال خودروهای تاخیری را نیز شامل 
می شود. منظور از تاخیری ها، خودروهایی هستند که موعد 
تحویل آنها پیش از ابالغ سیاست های جدید قیمت گذاری 
خودروها  قیمت  تعیین  و  درصدی   ۳۰ قیمت  )افزایش 
در حاشیه بازار( بوده و خودروساز به هر دلیلی، آنها را در 
اختیار ثبت نام کنندگان قرار نداده است.به عنوان مثال، اگر 
و  شود  مشتری  تحویل  امسال  مهر  بوده  قرار  خودرویی 
نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی شود 
و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر ماه تحویل دهد. 
بنابراین خودروهایی که موعد تحویل آنها بهمن به بعد است، 
را  آنها  قاعده نشده و خودروسازان می توانند  این  مشمول 
مطابق فرمول حاشیه بازار قیمت گذاری کرده و تحویل دهند. 
تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف 
قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت نام کنندگان 
نمی دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل 
خواهند گرفت. وزارت صنعت چندی قبل سیاست های کلی 
قیمت گذاری خودرو را اعالم کرد و طبق آن مشخص شد که 

خودروها در دو مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله 
اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر 4۵ میلیون 
تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور 
اساس،  این  بر  را شامل می شد.  امسال  انتهای دی ماه  تا 
خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصوالت 
پیش فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در 
ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت  از  مرحله دوم نیز که 
نوعی  به  تا  تعیین شد  بازار  در حاشیه  داخلی  خودروهای 

آزادسازی پس از یک دهه سرکوب قیمت، رخ دهد.
با ابالغ سیاست قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود 
خواهد  معوق چه  یا  تاخیری  تکلیف خودروهای  که  آمد 
شد؟ به عبارت بهتر، مشتریانی که قرار بوده محصوالت 
ثبت نامی خود را پیش از ابالغ سیاست قیمت گذاری تحویل 
بگیرند و این اتفاق نیفتاده، مشمول افزایش ۳۰ درصدی 
اگرچه وزارت صنعت و  نه؟ در آن مقطع  یا  خواهند شد 
خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش ها ندادند، با این 

حال شنیده می شد که شرکت های خودروساز قصد دارند 
همه خودروهای ثبت نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا 
انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل 
داشت،  به دنبال  را  اعتراض مشتریان  این موضوع  دهند. 
چرا که آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه ریزی ضعیف و 
بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان 
به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت نام کنندگان 
نیز  تاخیری  خودروهای  شد  مشخص  آن  طی  و  کردند 
مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده اند. این موضوع 
خودروسازی  و  داشت  به دنبال  را  مشتریان  بیشتر  خشم 
کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات 
مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش 
قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری ها را ملغی 
کنند. آن طور که منابع آگاه می گویند، وزارت صنعت از بیم 
شکایات عظیم مردمی، خودروسازان را از اعمال افزایش 
قیمت ۳۰ درصدی برای محصوالت شان منع کرده است.    

افزایش 3۰ درصدی قیمت خودرو لغو شد

اعالم  مرکزی  بانک  نوین  های  فناوری  فارس-معاون 
کرد: با اتصال فین تک ها و بانک ها به سامانه شاهکار که 
احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل امن نبودن 
مالی  تراکنش های  برای   )USSD( دستوری  کدهای 
برطرف شد. حکیمی درباره فرجام رایزنی وزارت ارتباطات 

و بانک مرکزی برای رفع مشکل ایمن نبودن سامانه های 
)USSD( برای تراکنش های مالی اظهار کرد: با اتصال 
که  شاهکار  سامانه  به  پرداخت  های  سیستم  و  بانک ها 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی تهیه کرده، احراز هویت 
کاربران ایرانی فراهم و تا حد زیادی مشکل ما برطرف 
شد.وی افزود: ایراد اصلی که بانک مرکزی به تراکنش 
در سامانه های )USSD( داشت، این بود که تراکنش ها 
امنیت و ایمنی الزم را نداشتند و امکان شنود اطالعات 
کاربران وجود داشت. وی توضیح داد: با اقدام های انجام 
اطالعات  ترتیب  این  به  و  بخش  دو  ها  تراکنش  شده، 
کارت بانکی مشتریان ایزوله شد، به طوری که اطالعات 
آنها محدود شده  به شماره کارت  کارت های مشتریان 
است؛ این کار سبب می شود تا حتی اگر اطالعات شنود 
شود، کسی به اطالعات اصلی کاربران دسترسی پیدا نکند 

و نتواند آن را هک کند.

 معافیت مالیاتی حقوق های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0۹15

آگهی دعوت مالکین مشاعی پالک 554 فرعی از 124- اصلی بخش 2 بیرجند
با عنایت به تقاضای اداره محترم منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند مبنی بر درخواست افراز میزان 20000 متر مربع 
 از پالک فوق اراضی واگذار شده به آقای مجید آرزومندان و عدم دسترسی به مالکین مشاعی دیگر بدینوسیله اعالم می دارد

جهت بازدید محل تاریخ 97/11/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده لذا از کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور دعوت می گردد در وقت 
مقرر در محل حاضر و هر گونه اظهاری دارند نفیا یا اثباتا بیان نمایند. ضمنا عدم حضور مانع از رسیدگی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.
علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشجر پالک 2731 فرعی 2224 فرعی 
از 433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای خانم فریده سالمیان در روز شنبه مورخ 

1397/12/4 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت، به صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آن ها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 9۷/11/11        
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به این که آقای سید مهدی موسوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 

10816 فرعی از 249 - اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره دفتر امالک الکترونیکی 139705308001007894 به نام سید مهدی موسوی ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ، سپس تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق الذکر برابر سند رسمی شماره 39882 مورخ 
1397/10/19 دفترخانه 7 بیرجند به آقای میثم هاشمی انتقال که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از 

آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 

و پتودار
عبدالهی:

 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶
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امدادرسانی به 30 خودروی گرفتار در برف و کوالک
ایسنا-معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر از رهاسازی  30 خودروی گرفتار در برف و کوالک در سه شنبه شب خبر داد. اسعدزاده گفت: با توجه به وضع جوی نامطلوب هوا و بارندگی شدید 
برف و باران در استان 100 نفر حادثه دیده متاثر از برف و کوالک از خدمات امدادی هالل احمر بهره مند شدند. وی با بیان اینکه گردنه ثمن شاهی از ساعت 21:30 تا یک بامداد به دلیل شدت 
بارش برف مسدود شده بود،افزود: 18 نفر از نیروهای امدادی هالل احمر با به کارگیری شش دستگاه خودروی امدادی با حضور به موقع در محل حادثه به در راه ماندگان امدادرسانی کردند.

ضمن تشکر از شهرداری منطقه یک بخاطرعقب 
نشینی دادن خیابان قرنی قسمت بانک کشاورزی 
فقط لطف کنند زودتر خط کشی خیابون روانجام بدن 

هم زیباتر و هم کارشون کامل انجام میشه. ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ؛پیگیری 
های ریاست قبلی دانشگاه جهت احداث کارخانه 
انجامید؟  داروسازی و دانشکده داروسازی به کجا 
تالش و برنامه شما جهت تحقق این امر در چه 

مرحله ای قرار دارد؟
ارسالی به تلگرام آوا

مردم نان شب ندارن بخرن ما تو بازاریم داریم می 
بینیم قدرت خرید مردم چقدر آمده پایین خرید مردم 
فقط مواد غذایی هستش اونهم نسبت به سال های 
قبل خیلی کمتر مردم قبل از این هم قدرت خرید 
نداشتن االن که تموم دغدغه مردم فقط شکمه از 

قدیم گفتن سواره از دل پیاده خبرنداره
ارسالی به تلگرام آوا

به مدیرکل ورزش و جوانان بگین باشگاه پهلوانی و 
زورخانه ای خیبر طبس 700 میلیون تومان هزینه 
کردیم بدون یک ریال کمک از اداره کل و هیئت 
پهلوانی و زورخانه ای استان و شهرستان حاال حاضر 
هم نیستن طبس بیان خداقوت. درخواست پیگیری 

داریم. جای تأسف دارد! 
915...520

بعضی فروشگاه ها و قصابی ها در بیرجند گوشت تنظیم 
بازار رو با پارتی بازی بین مردم توزیع  می کنند وزارت 
صمت می توانند این گوشت های تنظیم بازار رو تحویل 
سپاه و کمیته امداد و بهزیستی قرار بدهد تا به عدالت و 

بدون پارتی بازی بین مردم توزیع شود.
910...170

ای کاش پذیرش نظام باالتر ازدیپلم بود...
902...146

آسفالت الین وسط بلوار شهدای عبادی )برگشت از 
معصومیه( حد فاصل میدان ابن حسام و چهار راه 
پیامبر اعظم )ص( خیلی خراب هست آنقدر موج و 
دریچه های فاضالب داره که راننده ها جرأت نمی 
کنند از وسط رد بشن و از دو الین کناری عبور می 

کنن. خواهشا فکری به حالش کنید.
915...135

امکانات  تمام  این درسته که  آیا  مسئوالن محترم 
ازسپیده تا آوینی باشه از سپیده تا سایت اداری حتما 
کسی وجود نداره بعدا چرا فکری برای ورودی امیرآباد 
نمیشه همانطورکه ورودی سراب فلکه زدن اینجا هم 

میشه همان فلکه رو زد. با تشکر   
915...783

سالم خدمت شهردار. آقای شهردار خیابان ها رو آسفالت 
کنید اینقدرکه هزینه جلوبندی دادیم خسته شدیم.

915...783
آن فردی که نوشته بود مدیر منطقه و یا هر عنوان 
دیگر در اتاقش بسته بوده و یا در جلسه هستن و ... 
از بیرون بیاورید جای تاسف دارد تا کی ما بیرجندیها 
می خواهیم برای هم بگیم اتفاقا من مراجعه داشتم به 
منطقه دو هم شهردار منطقه و هم همکارانش با اون 

شلوغی و روی خوش کار منو راه انداختن .ممنون
915...057

مطلب کودکان کار زیبا بود چند بارگفتم ولی مسئوالن 
خواب استان ما در بی توجهی اند چند مورد که کامیون 
کامیون گردو می فروشند بدون مالیات. نمایشگاه هم 
که دم در را قرق دارند باید ایرانی ها نان زن و بچه رو 

ازسطل زباله پیدا کنند.
903...066

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جلسه  اولین  در  فردوس  شهرستان  فرماندار   - سربازی 
بیان  با  سمت  این  به  انتصابش  از  پس  اداری  شورای 
اینکه مردم علیرغم تمام مشکالت اقتصادی این انقالب 
به  پاسخگویی  مدیران  تاکید کرد:  کنند،  را همراهی می 
ارباب رجوع را به عنوان یک اصل در دستور کار خود قرار 
دهند و هیچگونه کوتاهی در کار مردم پذیرفته نیست و 
اگر مشخص شود مدیری عمدی و یا بدون عذر موجه کار 

مردم را به تاخیر انداخته برخورد قانونی خواهد شد.
میرزایی تصریح کرد: گر چه برخی مدیران شهرستان فعال 
هستند ولی انتظار ما این است که مدیران از حالت خمودگی و 
سکون خارج شده و ارتباط خود را با مرکز استان بیشتر کنند. 
وی از مسئوالن دستگاه های اجرایی خواست انتقاد پذیر بوده 

و ارتباط خود را با مردم بیشتر کنند.
میرزایی با اشاره به اینکه تمام تالش دشمنان با شکوه برگزار 
نشدن مراسم چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی است 
از تمام مدیران و مردم خواست ضمن حفظ هوشیاری، در 

برنامه ها و مراسم  دهه فجر انقالب اسالمی حضور پر رنگ 
داشته باشند.

خداوند  شاکر  باید  اینکه  بیان  با  نیز  فردوس  امام جمعه 
نظام  و  کوتاه  کشور  این  از  طاغوت  سایه  که  باشیم 
اسالمی حاکم شد، افزود: در این چهل سال هر مشکلی 
چنین  و  کردند  تحمل  صبورانه  مردم  آفرید،  دشمن  که 
االسالم   حجت  هستند.  بیشتر  خدمت  شایسته  مردمی 
مردم  اقبال  سنی،  و  شیعه  وحدت  مساجد،  رونق  بابایی 
مهمترین  از  را  امامزادگان  و  معصومین  ائمه  زیارت  به 

دستاوردهای معنوی انقالب برشمرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس نیز به تشریح 
و  پرداخت  فردوس  در  انقالب  فجر  دهه  های  برنامه 
خبر  شهرستان  این  در  محوری  برنامه   65 برگزاری  از 
انقالب  راویان  اعزام  خدادادی  پاسدار  دوم  سرهنگ  داد. 
با شهدا، همایش  میثاق  امام جمعه،  با  دیدار  مدارس،  به 
اردوهای جهادی، مسابقات  گوناگون ورزشی، میز خدمت 

و نمایشگاه دستاوردهای انقالب را از جمله مهمترین این 
برنامه ها برشمرد.رئیس شورای اسالمی شهر فردوس نیز 
با بیان اینکه اولین همایش کشوری هوا - فضا و تجاری 

سازی 11 و 12 بهمن در فردوس برگزار می شود. وی این 
همایش را فرصت مهمی برای معرفی شهرستان و بیان 

ظرفیت های این شهر در این بخش دانست.

حسین اکبری افزود: در این همایش علمی عالوه بر سخنرانی 
رئیس سازمان فضایی کشور مقاالت برگزیده علمی در بخش 

های مختلف هوا- فضا قرائت خواهد شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: 
تالش بر این است که تا سه سال آینده مشکل مدارس 
به  نیاز  را حل کنیم که  کاربراتوری  نفتی  بخاری  دارای 
62 میلیارد تومان اعتبار دارد. به گزارش مهر، محمدرضا 
بیکی روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: در سال 
58 تعداد مدارس در منطقه 179 مدرسه با 787 کالس 
درس بوده که در زمان حاضر به این تعداد هزار و 739 
است. شده  افزوده  درس  کالس  هزار  هشت  با  مدرسه 
بیان  خراسان جنوبی  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  مدیرکل 
نیز  آموز  دانش  به  آموزشی  فضای  نسبت  جنبه  از  کرد: 

رشد قابل توجهی داشته ایم.

تعداد مدارس تخریبی
 به ۱۳درصد کاهش یافته است

بیکی با بیان اینکه در حال حاضر 90 درصد کالس های 
درس خراسان جنوبی به تجهیزات کمک آموزشی مجهز 
هستند، ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی حدود 
75 درصد مدارس در منطقه خراسان جنوبی تخریبی بوده 

که در زمان حاضر به حدود 13 درصد رسیده است.
پنج  فقط  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  در  افزود:  وی 
درصد مدارس جنوب خراسان آن روز متصل به سیستم 
گرمایش حرارت مرکزی بودند که این آمار به حدود 75 

درصد افزایش یافته است.

ساخت و توسعه ۱۷۳ مدرسه 
از ابتدای سال ۹۲

فعالیت های  مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس در زمینه 
مدارس  نوسازی  و  بهسازی  در حوزه  امید  و  تدبیر  دولت 

در خراسان جنوبی گفت: از سال 92 تاکنون 173 مدرسه 
احداث و یا توسعه کالس در آنها رخ داده که برای آنها 62 

میلیارد تومان هزینه شده است.

بیکی ادامه داد: همچنین از سال 92 تاکنون 25 مدرسه با 
با اعتباری حدود 14.6 میلیارد تومان  147 کالس درس 
تخریب و بازسازی شده و همچنین 58 فضای خوابگاهی، 
سلف و سایر فضاهای مورد نیاز مدارس با اعتباری حدود 

18 میلیارد تومان ساخته شده است.وی افزود: 558 مدرسه 
از سال 92 تا 97 با سه هزار و 809 کالس درس به سیستم 
گرمایش حرارت مرکزی متصل شدند که برای آن حدود 

21 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

خیرانی که به تعهدات شان 
جامه عمل پوشاندند

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره 
به جشنواره های خیرین مدرسه ساز در خراسان جنوبی بیان 
کرد: در جشنواره های خیرین مدرسه ساز از ابتدای سال 84 
تا پایان سال 96 حدود 119 میلیارد و 609 میلیون تومان 
تعهد کرده اند که از این میزان 70 درصد محقق شده است. 
بیکی ادامه داد: در جشنواره سال 97 نیز خیرین 21 میلیارد 
و 149 میلیون تومان تعهد داشته اند که از این میزان تعهد، 

60 درصد آن محقق شده است.
وی افزود: از محل اعتبارات ملی در سال جاری 36 میلیارد 
تومان و از محل اعتبارات استانی 30 میلیارد تومان به اداره 

کل نوسازی خراسان جنوبی ابالغ شده است.

۲۵ درصد مدارس خراسان جنوبی متصل به 
سیستم گرمایش مرکزی نیستند

 وی با اشاره به اینکه از مهر سال آینده ثبت نام در پیش 
دبستانی و مدارس غیرانتقاعی فاقد استحکام و ایمنی الزم  
انجام نمی گیرد، گفت: 25 درصد مدارس استان شامل سه 
هزار کالس برای گرمایش از بخاری های نفتی کاربراتوری 
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  کنند.مدیرکل  می  استفاده 

خراسان جنوبی اظهار کرد: تالش بر این است  که تا دو- سه 
سال آینده مشکل مدارس دارای بخاری نفتی کاربراتوری را 

حل کنیم که نیاز به 62 میلیارد تومان اعتبار دارد.

پروژه حیات طیبه ۴۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است

بیکی بیان کرد: در زمان حاضر 116 پروژه نیمه تمام داریم 
طیبه  حیات  کالسه   50 پروژه  پروژه ها،  این  از  یکی  که 
مهر شهر بیرجند با 45 درصد پیشرفت فیزیکی است که 
اتمام آن 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 10 میلیارد 
تاکنون  مهرشهر  اینکه  بیان  با  است.وی  شده  تأمین  آن 
دبیرستان مقطع دوم متوسطه نداشته است، افزود: در این 
راستا یک مدرسه 12 کالسه در آن منطقه در حال ساخت 
است.مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در 
پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در زمینه مدارس حاشیه شهر 
بیرجند، گفت: به جز مهرشهر، حاشیه شهر بیرجند چون 
حاجی آباد و دستگرد و امیرآباد 60 کالس درس نیاز دارد.

بیکی با اشاره به اینکه 30 مدرسه دو نوبتی در بیرجند داریم، 
اظهار کرد: شهرستان بیرجند به 350 کالس درس نیاز دارد.

وی با تبیین پروژه های دهه فجر نوسازی و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی گفت: در دهه فجر 55 پروژه با اعتباری بالغ 
بر 9 میلیارد و 198 میلیون تومان به بهره برداری می رسد 

که شامل احداث، توسعه و گرمایش می شود.

مدیران از حالت خمودگی و سکون خارج شوند

گرمایش مدارس ۶۲ میلیارد تومان اعتبار  می خواهد

زی
سربا

س: 
عک

هشدار فرماندار فردوس :

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان:

۱۷۳ مدرسه خراسان جنوبی در دولت تدبیر و امید ساخته شد

نت
نتر

س:ای
عک

السالم علیک یا فاطمه الزهرا )س(

برگزاری مراسم دهه دوم فاطمیه )س(
سخنران: حجت االسالم و المسلمین فلسفی )امام جمعه محترم مود(
زمان: از سه شنبه ۹7/۱۱/۹ تا پایان دهه ساعت ۱۹/۳۰  مکان: مطهری ۸

 مجتمع مسجد عاشورا- هیئت فاطمیه )س( 

عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت 1و2

09155626177- 09014235006 جعفری - مهدی آبادی
آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

خیابان مدرس - نبش مدرس 33 - سوپر مارکت مهدی )خورشیدی(

به شرط پخت

پخش مستقیم برنج ایرانی امید

برنج رستورانیکلی - جزئی

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

برگزاری کارگاه آموزش تخصصی 
تکثیر و پرورش زالوی طبی 

سـرفصـل دوره :
آشنایی با تکثیر و پرورش زالو درآمدزایی و صادرات

 مجوزهای الزم صنعت زالو- استحصال فرآورده های آن
 خرید تضمینی محصول اعطای گواهینامه

 آموزش شرکت در دوره شغلی نوین با حداقل
تلفن تمـاس : 32213272- 09021632273 هزینه و درآمد عالی

بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

موسسه زالوپروران شرق
 شماره ثبت: 443

با ظرفیت محدود



موفقیت و انرژی

اصالح و بازبینی زندگی

نرخ شکست هایتان را دو برابر كنيد

در راه موفقيت ممکن است شکست های موقتی  بخوريم 
و مجبور شويم لحظات سختي را تجربه كنيم،الزم است 
به ما آموزش  دهند از شکست دوری كنيم. به ما آموزش 
 دهند شکست جزو گزينه های ما براي انتخاب نيست و 
بايد از شکست مانند بيماري طاعون دوري كرد. بررسي 
واقعيت نشان می دهد كه بهتر است شکست يکي از 
گزينه ها باشد،زيرا چه شما آن را به عنوان يك گزينه در 
نظر بگيريد يا آن را در نظر نگيريد، شکست اتفاق خواهد 
افتاد، مهم نحوه  مواجه شدن ما با شکست است، نوع 
نگرش ما ميزان شکست يا موفقيت ما را تعيين می كند.

اگر شما با اين نگرش زندگي كنيد كه شکست يك 
گزينه نيست  و هرگز هيچ گونه فرصت خوبي براي 

پيشرفت و يادگيري به دست نمی آوريد. 

كالم عميق و تأثيرگذار برای موفقيت و رشد

گويد:  می  موفقيت  سايت  مدير  گروسينگر  ائول 
بنا  اصل  مبنای سه  بر  اساساً  را  »اولين شركتش 
كرده است: ياد گرفتن از راهنما و شريك كاری اش، 
نقل  درونی سازی  و  كتاب های خودآموز  مطالعه 
قول ها و سخنان با ارزش و استراتژيك شخصيت 
قول های  نقل  كند:  اضافه می  او  برجسته.  های 
به اصطالح او »تاكتيکی« كه گاهی اوقات بسيار 
كلی به نظر می رسند برايش بسيار مفيد واقع شده 
اند، چرا كه گاهی اوقات وقتی عميق در موردشان 
بسيار  اما  كوچك  های  دريافت  است،  كرده  فکر 
راهگشايی از آنها حاصل كرده كه از بسياری جهات 

در رشد كسب و كارش به او كمك كرده اند.
»شکست حاصل از اصالت، بهتر از پيروزی حاصل 

از تقليد است«. 
»وقتی از سازمانی خواسته شود در آن واحد بيش 
از اندازه كار انجام دهد، به جای آنکه انرژی بگيرد 

سردرگم خواهد شد« 
»فرصت خود به خود به وجود نمی آيد، اين شماييد كه 

بايد فرصت ها را خلق كنيد« 
»اگر دقيق تر نگاه كنيد در خواهيد يافت كه تحقق 

اغلب موفقيت ها، زمان زيادی برده است« 
»درست لحظه ای كه حس كنيد از موقعيت فعلی خود 

راضی هستيد، ديگر وجود نداريد« 
»موفقيت معمواًل به سراغ كسانی می رود كه برای 
گشتن به دنبال آن بيش از اندازه سرشان شلوغ است« 
»همه دوست دارند در رأس قله باشند، در حالی كه 
همه خوشحالی و رشد مربوط به زمانی است كه با 

هدف رسيدن به قله از كوه باال می رويد« 
»به دنبال پول دويدن را كنار بگذاريد و به دنبال عشق 

و عالقه تان بگرديد«

آلو خشک سلول های شما 
را از گزند پیری حفظ می کند

مصرف روزانه آلو خشك باعث كاهش ميزان كلسترول 
بد خون می شود. حتما می دانيد كه باال بودن اين كلسترول 
خطر ابتال به بيماری های قلبی عروقی را افزايش می دهد. 

از آنجايی كه اين ميوه منبع خوب پتاسيم و فالوونوئيدها 
محسوب می شود در نتيجه می تواند به طور طبيعی از بروز 
اين بيماری ها پيشگيری كند. آلو خشك سلول های شما 
را از گزند پيری حفظ می كند.  ويتامين ها و مواد مغذی 
موجود در آن برای حفظ خاصيت ارتجاعی پوست و 

محدود كردن چين و چروک های پوستی فوق العاده اند.

پودر برنج  مفید در درمان
 پوست ملتهب و تسکین درد

پودر برنج را می توان به صورت موضعی برای 
درمان برخی از مشکالت پوستی مورد استفاده 

قرار داد.
 

در برخی از قسمت های هند، آب برنج برای 
می  قرار  استفاده  مورد  ملتهب  پوست  درمان 
گیرد. پودر برنج می تواند برای تسکین التهاب 
و قرمزی مفید باشد. موادی که از برنج مشتق 
می شوند می توانند شرایط پوستی مختلفی را 

بهبود  بخشند.

زیتون می تواند به کاهش
 التهاب مزمن  کمک کند

پلی فنول های موجود در انواع زیتون می توانند به 
کاهش التهاب مزمن با ممانعت از شروع آسیب های 
بافتی در اندام ها کمک کنند. زیتون ها به دلیل 

نقش اصلی شان در رژیم های مدیترانه ای که بر 
پایه  سبزیجات، میوه ها و دانه های کامل هستند و 
به سالمت بدن کمک می کنند، به خوبی شناخته 
شده اند. به همین دلیل مهم است که بر مصرف 
آن ها در رژیم غذایی تان چه به عنوان میان وعده 
و چه به عنوان یک وعده  غذایی کامل تمرکز کنید.

آب داغ تسکین بخش
 گرفتی و عضالت شکم

آب داغ می تواند به کاهش دردهای عادت ماهانه 
کمک کند.

و  گرفتگی ها  تسکین بخش  داغ  آب  گرمای   

دلیل  یک  است.  شکم  عضالت  اسپاسم های 
برای پاک کردن بدن از مواد سمی این است که 
وجود این مواد در بدن سبب تسریع فرآیند پیری 
می شود. مزیت نوشیدن آب داغ، کمک به ترمیم 
سلول های پوستی است. با نوشیدن آب داغ پوست 

آسیب دیده  شما لطیف و نرم می شود.

روغن نعناع برای
 بیماران رماتیسم و آرتروز

اگر از بیماری رماتیسم و آرتروز رنج می برید از 
روغن نعناع استفاده کنید. ۲ قطره روغن نعناع را 
با یک قاشق سوپخوری روغن بادام مخلوط کرده و 

محل های دردناک را با آن ماساژ دهید. برای رفع 
سردرد از کمپرس نعناع استفاده کنید بدین ترتیب 
که ۱۰ قطره روغن نعناع را با یک لیوان آب سرد 
مخلوط کرده و در یک کاسه بریزید سپس یک 
پارچه که به اندازه پیشانی باشد در آن فرو برده آب 

اضافی آن را بگیرید و روی پیشانی بگذارید.

مسدودكننده های بتا )نوعی داروست كه عمدتاً برای بيماری های قلبی تجويز می شود( می تواند سطح پتاسيم 
را در خون افزايش دهد. غذاهای غنی از پتاسيم همچون پرتقال و موز را به هنگام مصرف اين داروها بايد 
به احتياط مصرف كرد. مصرف پتاسيم زياد برای افرادی كه كليه هايشان به درستی كار نمی كند نيز می تواند 
مضر باشد. اگر كليه شما نمی تواند پتاسيم اضافی را حذف كند، مقدار اضافی آن می تواند خطرناک و در برخی 
از موارد كشنده باشد. افرادی كه با رفالكس اسيد معده به مری دست و پنجه نرم می كنند ممکن است با 
مصرف غذاهای اسيدی همچون مركبات نشانه های سوزش سر دل را بيشتر تجربه نمايند. البته تجربه هر 
فردی متفاوت است. مصرف سديم اندک برای كاهش فشار خون ضروری است. با اين حال افزايش مصرف 

پتاسيم می تواند به اندازه اين موضوع مهم باشد.

به طور كلی گفته می شود 30 درصد كل سرطان ها در اثر مصرف دخانيات بروز می كند.به طور كلی بايد به افراد آموزش 
داده شود كه سرطان بر خالف تصور عام، يك بيماری قابل پيشگيری است به طوری كه بيش از 40 درصد سرطان ها قابل 
پيشگيری اند و بيش از 30 درصد سرطان ها در صورتی كه به موقع تشخيص داده شوند قابل درمان هستند. شايع ترين 
سرطان ها در كل جمعيت استان شامل معده، كولوركتال ، پستان، ريه و مری است. شايعترين سرطان ها در جمعيت مردان 
استان شامل معده ،كولوركتال ، پروستات، ريه و مری است. شايع ترين سرطان ها در جمعيت زنان استان شامل پستان، 
كولوركتال ،  معده، پوست و  مری  است. به طور كلی بروز سرطان در ايران 158 مورد در 100هزارنفر است و ميزان بروز 
جهانی سرطان 182 مورد در هر 100 هزار نفر جمعيت می باشد كه نشان می دهد نرخ بروز سرطان در ايران بسيار پايين 

تر در مقايسه با متوسط دنياست.           روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

مصرف سيگار و افزایش سرطانعوارض احتمالی پرتقال برای سالمتی

 در دوازدهم بهمن ۱357، پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه 
گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر 
ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. عده 
زیادی از مردم، خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم 
استقبال از امام شرکت کنند. تقریبا ساعت شش صبح، 
خیابان ها سرشار از جمعیت بود. اول صبح، میلیون ها نفر 
در دو طرف خیابان های مسیر امام خمینی )ره(  ایستاده 
بودند و پنجاه هزار نیروی انتظامی مردمی مشغول منظم 
کردن آنها بودند.مردم با گل، خیابان ها را تزیین کرده بودند 
و در قلب استقبال کنندگان، دریایی از اضطراب و شادی 

موج می زد. ساعت نه و سی دقیقه صبح، محبوب ملت و 
پرچم دار آزادی به وطن برگشت. چند لحظه پس از گشوده 
شدن در خروجی هواپیما، امام در حالی که دست شان در 
دست خلبان فرانسوی بود، مقابل دیدگان مشتاقان ظاهر 
شد. همه اشک شادی می ریختند. فریاد »ا... اکبر« طنین 
انداز شد.دوازدهم بهمن ۱357، پرشکوه ترین استقبال تاریخ 
جلوه گر شد و این حادثه، از مهم ترین پیامدهای بازگشت 
امام خمینی)ره( است که به سرعت موجب پیروزی انقالب 
اسالمی شد. انتصاب دولت موقت و بیعت نظامیان با امام 
خمینی )ره(: امام خمینی در ۲6 دی در آستانه خروج شاه از 

کشور اعالم کرد که ما دولت را به همین زودی اعالم خواهیم 
کرد. در پانزده بهمن، نخست وزیری مهندس بازرگان به 
تصویب شورای انقالب رسید. در نوزده بهمن، عظیم ترین 
راهپیمایی در سراسر کشور شکل گرفت و میلیون ها نفر 
از دولت منتخب امام خمینی  )ره(  حمایت کردند. از سوی 
دیگر، در دهه انقالب، ارتش که تنها نقطه اتکای رژیم بود، به 
انقالب پیوست. فرار، نافرمانی، اعتصاب، شرکت در تظاهرات 
و سرانجام، بیعت با امام خمینی )ره(  ، نشانه همراهی ارتش 
با امام بود که در نوزده بهمن به اوج خود رسید و انقالب 

اسالمی در ۲۲ بهمن به پیروزی نهایی رسید.

12 بهمن 1357 و پرشکوه ترین استقبال تاریخ

آیه روز

بزرگ ]و خجسته[ است کسی که اگر بخواهد بهتر از این را برای تو قرار می  دهد باغ هایی که 
جویبارها از زیر ]درختان[ آن روان خواهد بود و برای تو کاخ ها پدید می  آورد. )سوره فرقان/ آیه ۱۰(

سخن روز

الهام بخش زندگی من، شرح حال كسانی بوده است كه امکانات و استعدادهای خود را به كار می گيرند تا به 
موفقيت ها و نتايجی تازه، چه برای خود و چه برای ديگران دست يابند. )آنتونی رابينز(
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کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید. 

0۹15   05۶   2100  

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کناف، دکوراسیون، بازسازی 
طراحی و مشاوره

09155610111 
 رحیمی

اصل سند و برگ سبز خودروی 
پراید 131 به شماره پالک ایران 

95 / 674د36 به نام محمد 
امین صالحی طبس به شماره ملی 
5239632340 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مارموز
14:3021:30شروع سانس

دزد و پری 2قانون مورفی
18:152016:15شروع سانس

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

حمـل بار، اثاثیه ، جهیـزیه
 و انواع مبلمـان

 با ایسوزو 5/5 و ۶/5 متر
به تمام نقاط کشور به همراه کارگر و 

بارچین ماهر )مخصوص اثاثیه(
100 درصد تضمینی   

اتوبار قاصدک/ 0۹1575۶3۸75- سعدی

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم. 09158254172
جهت کار در مرکز توانبخشی

 به کارشناس ارشد روانشناسی 
بالینی و کارشناس پرستاری

 )خانم و آقا( نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

در هر مکان، زمان و 
شرایطی که هستید 

بازاریابی کنید و صاحب درآمد شوید
اطالعات بیشتر در تلگرام    

@Irainiancomplexchannel 

کار خوب اتفاقی نیست

در یک شرکت پخش مواد غذایی
 به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق 

ثابت نیازمندیم.   09153621580
به یک نیروی آقا جهت کار در 

خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.
09155632009

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
0۹03۶240۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
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افتتاح و کلنگ زنی ۱۴۰ پروژه در بیرجند

خراسان جنوبی میزبان سه مسابقه بین المللی می شود

رایزنی استاندار با وزیران؛ با هدف طرح مسائل و مشکالت

خراسان جنوبی، بهشتی برای مردم شناسان ایران

789 پروژه محرومیت زدایی اجرایی می شود زمان بندی برای ساماندهی گلزار شهدا

استاندار  و نماینده ولی فقیه درگذشت محمدنبی حبیبی را تسلیت گفتند

 نماینده ولی فقیه با انتشار پیامی درگذشت محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی را تسلیت گفت. در پیام حجت االسالم عبادی آمده است: فقدان آن 
فقید سعید را به اعضای محترم حزب موتلفه اسالمی و ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و علو درجات اخروی و 

برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می کنم. محمدصادق معتمدیان  نیز در پیامی جداگانه درگذشت محمدنبی حبیبی را تسلیت گفت.

اولین اینفوتور با محوریت همایش بین المللی بیابان لوت آغاز شد

فجر  دهه  با  همزمان  گفت:  بیرجند  فرماندار 
۱۴۰ پروژه با اعتبار ۷۴۰ هزار و ۴۳۲ میلیون 
ریال در  بیرجند افتتاح و کلنگ زنی می شود. 
به گزارش فارس، ناصری در نشست خبری 
انجام شده  پیگیری های  با  اینکه  به  اشاره  با 
با  اجرایی  به مدیران در ۱8 دستگاه  تأکید  و 
پروژه های ذیل دهیاری در مجموع ۱۴۰ پروژه 
در دهه فجر در شهرستان افتتاح و کلنگ زنی 

می شود، تصریح کرد: از این تعداد ۱۳۴ پروژه 
افتتاح و ۶ پروژه کلنگ زنی است.فرماندار بیرجند 
با اشاره به اینکه برای مجموع پروژه های افتتاحی 
و قابل کلنگ زنی در شهرستان ۷۴۰ هزار و ۴۳۲ 
میلیون ریال هزینه و پیش بینی شده، یادآور شد: 
از این میزان ۷۰9 هزار و ۶۳۲ میلیون ریال از   
اعتبارات دولتی و ۳۰ هزار و 8۰۰ میلیون ریال از 
محل سرمایه گذاری های بخش خصوصی تأمین 

می شود.ناصری با بیان اینکه از مجموع شش 
پروژه جدید کلنگ زنی سه پروژه شهری و سه 
پروژه روستایی است، اضافه کرد: برای این پروژه ها 
اعتباری بالغ بر ۱9۶ هزار و ۴5۶ میلیون ریال از 
طریق اعتبارات بخش دولتی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این پروژه ها شامل آغاز عملیات 
مرکزی  بخش  روستای  پنج  به  گازرسانی 
واحد   ۷5 احداث  برای  کلنگ زنی  بیرجند، 

بهسازی  عملیات  آغاز  روستایی،  مسکونی 
پارک جنگلی، احداث پارک حاشیه کانال مهر 
شهر، کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کالسه مهرشهر و 

مدرسه سه کالسه چاج می شود. 
بخش  دهیاری های  پروژه های  تعداد  ناصری 
مرکزی بیرجند را ۴۷ مورد ذکر و یادآور شد: 
برای این طرح ها اعتباری بالغ  بر ۲5 هزار و 

۲۷8 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گفت:  استان سال آینده 
میزبان سه مسابقه بین المللی تریال، اسکواش و 
کشتی خواهد بود.به گزارش ایرنا، سرپرست در 
نشست خبری، یکی از اولویت های اداره کل 
ورزش و جوانان را برگزاری مسابقات بین المللی 
در بخش های  گوناگون اعالم کرد. وی گفت: 
مسئول انجمن تریال کشور اذعان  کرد پیست 
تریال بیرجند در خاورمیانه بی نظیر است و قول 

داد سال آینده مسابقات قهرمانی تریال آسیا در 
بیرجند برگزار شود.وی یادآور شد: قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی فقط ۱۴ فضای ورزشی در استان 
وجود داشت اما اکنون به ۱۴۰ فضا افزایش یافته 
که فقط متعلق به وزارت ورزش و جوانان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت فضاهای ورزشی در 
استان ۱۰ برابر افزایش یافته است گفت: در  زمان 
حاضر بیش از ۱۴۰ پروژه ورزشی در استان در 

اتمام  به  تا سال ۱۴۰۰  است که  حال ساخت 
خواهد رسید.سرپرست ادامه داد: این پروژه ها از 
محل اعتبارات ملی و استانی، تفاهم نامه با دستگاه 
های اجرایی به ویژه بنیاد مستضعفان، مشارکت و 
تامین مالی توسط خیرین در حال ساخت است. 
وی از اجرای ۶۳ پروژه خیرساز ورزشی در استان 
خبر داد و گفت: در این زمینه خراسان جنوبی با 
فاصله چشمگیری در کشور اول است که این 

پروژه ها  بیشتر در مناطق روستایی در حال احداث 
است.وی گفت: تمامی پروژه های نیمه تمام در 
حوزه ورزشی استان فعال بوده و تا پایان سال 
به جذب حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل 
یافت.وی  خواهیم  دست  استانی  و  ملی  منابع 
گفت: از محل امضای تفاهم نامه مشترک با بنیاد 
مستضعفان استان نیز ۳۰ پروژه در حال ساخت 
است که تا پایان سال ۱۳99 به اتمام خواهد رسید.

استاندار خراسان جنوبی همراه با اعضای مجمع 
نمایندگان و مسئوالن استانی برای طرح مسائل 
و مشکالت با ۲ وزیر دیدار کرد. معتمدیان در 
گفتگو با صدا و سیما گفت: در دیدار با وزیر 
صنعت ، معدن و تجارت ضمن معرفی ظرفیت 
ها و توانمندی های مختلف خراسان جنوبی، 
مشکالت و موانع تجار، معدن کاران، صنعتگران 
و تولیدکنندگان مطرح شد. وی افزود: مهمترین 
به  معادن  های  زیرساخت  تامین  ها  خواسته 
ایمنی  طال،  و  ها  سنگ  بخش  در  خصوص 
معادن زغال سنگ، کمک به معدن کاران، اتمام 
طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های صنعتی 

و تجاری جدید، اختصاص سهمیه های خاص 
تامین  و  در حوزه گوشت منجمد و الستیک 
تسهیالت مورد نیاز برای توسعه بخش صنعت 
و معدن استان بود.استاندار با بیان اینکه تمامی 
این پیشنهادات با کمک نمایندگان و مدیران 
استانی جمع بندی شده است، افزود: مقرر شد 
به زودی وزیر به همراه معاونان مربوطه در استان 
حضور پیدا کنند تا از نزدیک مسائل و مشکالت 
بخش های مختلف را مورد بررسی میدانی قرار 
استان  در  بخش  این  تحرک  شاهد  تا  دهند 
باشیم. معتمدیان همچنین با اشاره به مالقات 
با سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی گفت: خوشبختانه آقای نمکی اخیرا در 
زمان تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به 
خراسان جنوبی سفری داشتند که از نزدیک در 
جریان روند اجرای طرح های بخش بهداشت و 
درمان استان قرار گرفته بودند که این مهم کار را 

برای ما راحت تر کرده است.
وی با بیان اینکه ۱5 درخواست خراسان جنوبی 
و  ها  درمان شهرستان  و  بهداشت  در بخش 
مرکز استان تحویل سرپرست وزارت بهداشت 
شد، گفت: با بیشتر این درخواست ها موافقت و 
دستورات الزم صادر شد که امیدواریم همکاران 
را  این موارد  استان  بهداشت و درمان  بخش 

مالقات  به  معتمدیان  کنند.  پیگیری  جد  به 
خود با وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: خراسان 
جنوبی در حوزه زیرساخت ها از جمله آب و 
برق مشکالت متعددی دارد که امیدواریم در 
دیدار با آقای اردکانیان و دعوت از وی برای 
حضور در استان بتوانیم مشکالت و مسائل را 
مطرح کنیم.استاندار افزود: با توجه به اینکه نبود 
برخی زیرساخت ها موانع سر راه توسعه صنعت 
و معدن است باید سیاست ها به گونه ای دنبال 
نمایندگان،  افزایی مسئوالن،  با هم  که  شود 
همکاری مردم و انجام کار کارشناسی بتوانیم 

مشکالت را برطرف کنیم.

نسرین کاری- روز گذشته مراسم افتتاحیه اولین 
اینفو تور )تور اطالع رسانی( خراسان جنوبی در 
چارچوب برنامه های اولین همایش بین المللی 
برگزار  آینده  سال  اردیبهشت  که  لوت  بیابان 
خواهد شد در هتل بزرگ کوهستان بیرجند با 
حضور مدیران شرکت های ملی و بین المللی، 
خبرنگاران و عکاسان حوزه تخصصی گردشگری 
ملی برگزار شد. حسن رمضانی مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی در این مراسم عنوان کرد: برای اولین بار 
در استان این اینفو تور با حضور خبرنگاران  و 

تورگردانان خارجی برگزار می شود. 

توسعه پایدار هدف اینفوتور
 وی افزود: توسعه پایدار در حوزه گردشگری از 
اهداف این اینفوتور است. وی با اشاره به اینکه 
همیشه خراسان جنوبی خدمات رسان شاهراه 
های تجاری از شرق به غرب و از غرب به شبه 
قاره بوده است، گفت: ناصر خسرو در سفرنامه خود 
به شهر تون اشاره  و از ۴۰۰ کارگاه پر رونق توبافی 
یاد می کند. وی ادامه داد: مردم این منطقه حرفه 
ای میهمان نوازی و پذیرایی را انجام می دهند 
و این موقعیت مردم در شرق کشور مرزداران و 

مرزبانان خوبی را نشان می دهد.
را  جنوبی  خراسان  اگر  کرد:  تصریح  رمضانی 
بهشتی برای مردم شناسان ایران بنامیم سخن 
گزافی نگفته ایم و موقعیتی رو به روی ما قرار داده 

است که می توانیم به توسعه گردشگری بپردازیم 
چرا که یکی از توسعه های اقتصادی استان توسعه 

گردشگری میراث پایه است.

فرهنگ غنی مردمانمان  خدشه دار نشود
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان 

اینکه این تجربه اول ما است  ابراز امیدواری  
کرد: این سفر مقدمه ای شایسته برای برگزاری 
اردیبهشت  در  کویرلوت  المللی  بین  همایش 
سال آینده باشد. وی تاکید کرد: ما نگرانیم که 
در توسعه گردشگری به فرهنگ غنی مردمانمان 
خدشه وارد شود و سعی می کنیم همه اینها را با 

هم  و در کنار یکدیگر داشته باشیم.
 وی خطاب به تور لیدرها بیان کرد: فرهنگ محلی 
و روستایی خیلی برای ما مهم است و به هیچ وجه 

قصد نداریم این فرهنگ غنی خدشه وارد شود.

توانایی محلی و اشتغال پایدار
عربی معاون گردشگری خراسان جنوبی نیز در 
این مراسم عنوان کرد: پس از ثبت جهانی بیابان 
لوت و قنات بلده تصمیم گرفتیم توانایی محلی 
و اشتغال پایدار بر پایه مردمان محور کویر در 
خصوص شاخص ها و محورهای همایش بین 

المللی بیابان لوت برنامه ریزی کنیم. وی افزود: 
یکی از اولویت های مهم توسعه استان، توسعه 
گردشگری است و تور آشناسازی با توانمندی های 
بیابان لوت طی مسیر بیرجند- نهبندان و نهبندان 

- خوسف برگزار  می شود.

 کویر لوت تنها اثری طبیعی 
که ثبت جهانی شده است

محمدرضا مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری، 
اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند 

نیز در این مراسم بیان کرد:  تنها اثری که تاکنون 
از آثار طبیعی کشور ثبت جهانی شده بیابان لوت 
است. وی با اشاره به اینکه این اثر به راحتی ثبت 
جهانی نشده است و به راحتی نباید از دست برود 
عنوان کرد: کلید طالیی بیابان لوت در دست سه 
استاندار خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و 

کرمان است. وی تاکید کرد: مسئولیت همگانی 
است که به این اثر و میراث مهم آسیبی وارد 
ابتدا با کارت های زرد و سپس  نشود و گرنه 
کارت قرمز مرکز میراث جهانی یونسکو مواجه 

خواهد شد.
برای  آموزشی  های  کارگاه  گفت:  مجیدی   
همه سطوح اجتماعی در راستای ارتقای دانش 
قرار  عمومی و فرهنگ سازی در دستور کار 
دادیم که دانشگاه بیرجند در این رده پیش گام 
بوده است.وی به گردشگری میراث پایه اشاره 

کرد و افزود: جنس گردشگری ما فرهنگی است 
و گردشگری که سفر خود را می خواهد آغاز 
کند به سایت یونسکو مراجعه می کند تا از 
آخرین اخبار ثبت جهانی آثار آگاه شود. مجیدی 
بیان کرد:  مزیت های نسبی خراسان جنوبی از 
گذشته در حوزه های معدن، بازرگانی و توریسم 
است و اکنون توسعه اقتصادی استان در گرو 

توسعه گردشگری می باشد.

بیابان لوت به نگاه ویژه تور لیدرها و 
شرکت های گردشگری نیازمند است

اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  مجیدی، 
بازرگانی بیرجند با بیان اینکه بیابان لوت به 
نگاه ویژه تورلیدرها و شرکت های گردشگری 
و  ارزیابان  کرد:  نشان  خاطر  است،  نیازمند 
تهیه  و  ارزیابی  برای  یونسکو  نمایندگان 
گزارش از وضع حفظ و پاسداشت بیابان لوت 
پاسخ  بتوانیم  باید  و  آمد  خواهند  منطقه  به 

های قانع کننده ارائه دهیم.

 برنامه سه روز اینفوتور
گفتنی است در این برنامه اینفوتور از جاذبه های 
جهانی   روستای  بیرجند،  فرهنگی  گردشگری 
خراشاد، نهنبدان، روستای جهانی دهسلم، بیابان 
لوت، شهرخوسف، مجتمع آبگرم لوت، روستای 
خور، دبیرخانه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 

طی سه روز بازدید خواهند داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
و  عمرانی  زدایی،  محرومیت  پروژه  هزار   ۴۰ اجرای  از 
زودبازده از دهه فجر 9۷ تا دهه فجر 98 در کشور خبر داد 
و گفت: سهم خراسان جنوبی نیز از این طرح، ۷89 پروژه 
است. به گزارش ایسنا، سرهنگ برات زاده، در نشست 
خبری اظهار کرد: انقالب اسالمی متکی به مردم است 
با فرمان  و بسیج یک ماهیت مردمی دارد. وی گفت: 
امام راحل سازمان بسیج در 5 آذر سال 58 تاسیس شد 
و بعد از آن نیز اثرات و دستاوردهای این شجره طیبه در 
بخش های مختلف نظام و انقالب را شاهد هستیم.برات 
زاده اظهار کرد: اجرای عملیات بزرگ فرهنگی راهیان 
از مهم ترین مراکز قرآن و عترت  اندازی یکی  نور، راه 
در قالب دارالقرآن های بسیج، تشکیل گروه های جهادی، 

ریشه کنی فلج اطفال، کویرزدایی و اجرای گشت های 
رضویون و طرح امنیت محله محور توسط سازمان بسیج 
انجام شده است.وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر امسال 
۴۰ سرفصل در قالب ۳ هزار برنامه در استان پیش بینی 
شده است، افزود: ۴۰ پروژه عمرانی زودبازده و محرومیت 
زدایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 8۲5 میلیون تومان 

همزمان با ایام دهه فجر در استان افتتاح می شود.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
این پروژه های عمرانی شامل؛ احداث یک پارک  گفت: 
کودک، احداث ۱۲ استخر ذخیره آب، احیا و مرمت ۱5 
قنات، ساخت ۳ خانه عالم، احداث دو کتابخانه، اجرای دو 
پروژه لوله گذاری، احداث دو کانال بتنی انتقال آب، احداث 

یک گلزار شهدا و برق دار کردن یک قنات است.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: ساماندهی 
گلزار شهدای استان باید تا پایان سال 98 به اتمام برسد.
استانی  کارگروه  نشست  در  گذشته  روز  مقدم  علوی 
ساماندهی گلزار شهدا افزود: برای ساماندهی تعدادی از 
گلزار شهدا باید برنامه ریزی الزم انجام شود و در زمان 
مشخص به پایان برسد. وی تاکید کرد: از موضوعات مهم 
در خصوص ساماندهی گلزار شهدا رعایت صرفه و صالح و 
کیفیت ساخت و ساز است که باید در همه امور رعایت شود.
معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح های زیبا 
با معماری ایرانی اسالمی همچنین رعایت اصول ساخت 
با کیفیت در ساماندهی گلزار شهدای استان بایستی مورد 
توجه مسئوالن باشد. وی با بیان اینکه هر کس برای شهدا 
قدم بردارد برای خود برداشته است، افزود: دستگاه های 

اجرایی استان برای خدمت و ساماندهی گلزار شهدا باید 
به دنبال راهکار و روزنه هایی باشند تا هرچه سریعتر این 
مهم به اتمام برسد. علوی مقدم اظهار کرد: عدم اهتمام 
برخی مسئوالن محلی و بالتکلیف رها شدن مزار شهدا 
نیاز به پیگیری دارد. وی در ارتباط با ساماندهی قطعه یک 
گلزار شهدای بیرجند گفت: برای ساماندهی این گلزار و رفع 
مشکالت آن یک جلسه اختصاصی برگزار و آخرین وضع 
رصد خواهد شد که تا نیمه اول سال 98 طرح اجرا شود.وی 
بیان کرد: برای ساماندهی گلزار شهدای گمنام مرکز استان 
به ویژه بوستان خیابان پاسداران استانداری کمک خواهد 
کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: دستگاه 
های خدمات رسان باید پیگیری الزم را برای جذب سهم 

اعتبارات در خصوص گلزار شهدا داشته باشند.

بیش از ۳۰۰۰ عنوان برنامه فرهنگی
 و عمرانی برگزار می شود

سالگرد  چهلمین  داشت  گرامی  ستاد  تسنیم-دبیر 
پیروزی انقالب اسالمی از برگزاری سه هزار و 55۶ 
عنوان برنامه فرهنگی و عمرانی در دهه فجر در استان 
خبر داد و گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز در ۳۰ نقطه 

خراسان جنوبی برگزار می شود. 
مالیی با بیان اینکه مراسم ۱۲ بهمن در ۳۰ نقطه 
به مناسبت دهه فجر  اظهار کرد:  برگزار می شود، 
۱۰۰ یادواره شهدا نیز برگزار می شود. وی  عنوان 
گوناگون  مسابقه  عنوان   8۰ مدت  این  در  کرد: 
فرهنگی، ورزشی، قرآنی، شعارنویسی و خاطره گویی 
اجرا می شود. وی افزود: در این ایام بیش از ۴۰۰ 
روحانی و مبلغ به روستاها و مدارس خراسان جنوبی 
ستاد  تاکنون ۲۶  مالیی  گفته  به  می شوند.  اعزام 
شهرستانی، ۲5 ستاد بخش، ۶۴ ستاد در روستاهای 
و  ادارات  تمامی  در  فرعی  ستادهای  و  پرجمعیت 

مساجد محالت تشکیل شده است. 

دومین کارخانه فرآوری آندالوزیت 
آماده افتتاح است

ایرنا-رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: 
کارخانه فرآوری آندالوزیت سرتل نهبندان با سرمایه 
گذاری بیش از 8۰ میلیارد ریال تکمیل شد و آماده 
افتتاح در دهه فجر است. اردونی افزود: ماده استخراجی 
از معدن آندالوزیت نهبندان به شکل سنگ است که با 
راه اندازی این کارخانه سنگ استخراجی به پودر برای 
مصارف بعدی تبدیل می شود. وی یادآور شد: عملیات 
اجرایی این کارخانه سال ۱۳95 در زمینی به مساحت 
یک هکتار با زیربنای یکهزار متر مربع آغاز شد و با افتتاح 
آن برای بیش از ۳5 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

پرواز سیمرغ فجر در استان

فارس-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ۱5 
فیلم منتخب سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۲ 
 الی ۱8 بهمن  در سینما بهمن بیرجند اکران می شود. 
و  کودک  حوزه  فیلم های  اینکه  اعالم  با  زاده  نبی 
نوجوان از روز شنبه ۱۳ بهمن تا چهارشنبه ۱۷ بهمن   
رایگان اکران می شود، اضافه کرد: فیلم های “لکنت، 
پاستاریونی، بنیامین، ضربه فنی و آخرین داستان” در 
این بخش اکران می شود. وی ادامه داد: همچنین 
بنفشه  “جان دار،  شامل  مسابقه  بخش  فیلم های 
آفریقایی، ناگهان درخت، سرخپوست، سمفونی نهم، 
شبی که ماه کامل شد، طال، مدیترانه، ایده اصلی و 

غالمرضا تختی” است.

5۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳2 میلیارد 
تومان دهه فجر در فردوس
 به بهره برداری می رسد

سربازی-فرماندار فردوس از بهره برداری 5۳ پروژه با 
اعتبار ۳۲ میلیارد و ۳۲۱ میلیون تومان دهه فجر در 
فردوس خبر داد و افزود: این تعداد پروژه برای 5۲9 
نفر اشتغالزایی و در مجموع میانگین از هر پروژه ۱۲ 
هزار نفر بهره مند خواهند شد. میرزایی، افتتاح مرکز 
جامع سالمت شهید دلخواه، کارخانه فرآوری مواد 
معدنی، گازرسانی به ۳۲ واحد صنعتی و بهره برداری 
از مرکز گوهرشناسی و تراش سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی را از پروژه های شاخصی برشمرد که در 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب در فردوس به بهره 
برداری خواهد رسید. وی تصریح کرد: عملیات اجرایی 
کشتارگاه صنعتی طیور و کلنگ زنی مرکز پرورش 

ماهی تیالپیا نیز دهه فجر انجام خواهد شد.

۸۰۰ برنامه به همت کارگروه مساجد 
 برگزار می شود

شبستان-مسئول کارگروه مساجد ستاد گرامیداشت 
خراسان  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
جنوبی از برگزاری 8۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در 
مساجد استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۰۰ برنامه 

در کانون های فرهنگی هنری استان برگزار می شود.
وی به طرح ملی سرود ۴۰ هزار نفری کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور اشاره کرد و با بیان اینکه 
سهم خراسان جنوبی از این گروه سرود یکهزار نفر است، 
گفت: ۲5۰ نفر در بیرجند و در دیگر شهرستان ها بین 
8۰ تا یکصد نفر همزمان با سالروز ورود حضرت امام 
خمینی)ره( به کشور در مکان های اصلی گرامیداشت 

مراسم ۱۲ بهمن به اجرای برنامه می پردازد.
وی اظهار کرد: مسابقه کتابخوانی از کتاب »انسان 
۲5۰ ساله« که از آذر امسال در گستره استان آغاز شده 
است به دلیل استقبال دیگر استان ها مقرر شد کشوری 
برگزار شود که تاکنون یکهزار و 8۰۰ نفر در این مسابقه 
پیامکی شرکت کرده اند و قرعه کشی نفرات برتر در 

بهمن  امسال انجام می شود.

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی
 در بیرجند گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی 
با حضور مسئوالن و مردم در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی بیرجند گشایش یافت. به گزارش ایرنا  
از ۴۰ سال  انقالب  نمایشگاه دستاوردهای  این  در 
گذشته تاکنون در 9 بخش »تاریخ انقالب«، »امور 
نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی«، »فرهنگ، هنر 
و گردشگری«، »زیرساخت ها«، »عمران شهری«، 
»بهداشت، درمان و امور حمایتی«، »امور اقتصادی 
»کشاورزی،  پژوهش«،  و  »آموزش  تولیدی«،  و 
منابع طبیعی و دامپروری« در معرض دید عموم قرار 
گرفته است. معاون استاندار خراسان جنوبی در حاشیه 
گشایش این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: ایثار و 
رشادت های مردم ایران پشتوانه این دستاوردها است 
و نمایشگاه دستاوردهای چهل سال انقالب اسالمی 
با وجود محدودیت ها، همگرایی سازمان ها، ادارات و 

نهادها را در خدمت رسانی به مردم نشان می دهد.

پنبه هایی که خاکستر شد

بار پنیه یک تریلی در محور عشق آباد به طبس در 
آتش سوخت.این تریلی در جاده ده محمد - طبس و 
در فاصله 5۰ کیلومتری طبس ساعت یک بامداد دیروز 
رخ داد. روستای ده محمد به عنوان جاده اصلی مسیر 
عشق آباد به طبس فاقد ایستگاه آتش نشانی است و 
همین موضوع باعث شده تا با تاخیر یک ساعته حاضر 
شدن آتش نشانی از طبس به محل حادثه ، بار پنبه 
شهرداری   نشانی  آتش  واحد  مسئول  بسوزد.  کامل 
طبس با بیان اینکه ساعت یک دقیقه بامداد دیروز 
حریق در قسمت بار خودروی تریلی به سامانه ۱۲5 
اطالع داده شد، گفت:بالفاصله یک خودروی سنگین 
از ایستگاه آتش نشانی طبس به محل حادثه واقع در 
5۰ کیلومتری طبس اعزام شد که پس از ۴۶ دقیقه 
به محل حادثه رسید. حقگو عنوان کرد: در محل حادثه  
یک خودروی آتش نشان از ایستگاه آتش نشانی عشق 
آباد با یک تانکر آب پشتیبان از شهرداری عشق آباد هم 
حضور داشت که آتش نشانان پس از حدود ۲ ساعت 
و ۲۰ دقیقه تالش، آتش را به طور کامل اطفا کردند. 

حوادث 

*معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان گفت: 8۱۱ کیلومتر از راه های استان در پی 

بارش های شبانه روز گذشته برف روبی شد.
* امیر حسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه 
و سرایان در مجلس شورای اسالمی گفت: مناقصه راه 
آهن فردوس پیش از این برگزار شده است و به زودی 

پیمانکار مربوط مشخص می شود.
*پرواز شرکت هواپیمایی ماهان سه شنبه ۱۶ بهمن در 
مسیر تهران - طبس ساعت 9 و طبس -تهران ساعت 

۱۱:۱5 لغو شد.
*مرکز تماس احسان با شماره ۲5۲9 در اداره کل اوقاف 

خراسان جنوبی راه اندازی شد.
*مدیرکل بنیاد مسکن از مقاوم سازی ۳9 هزار و ۴۰8 
واحد مسکن روستایی استان با پرداخت تسهیالت ارزان 

قیمت از ابتدای انقالب تاکنون خبر داد.
*مردم شهرستان خوسف برای احیای هنر مله بافی 
یک هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت پنبه 

مله اختصاص دادند.
*اعضای بنیاد تعاون زندان فردوس پس از یک و نیم 
سال تالش ، 5 تن ماهی از استخر پرورش ماهی این 

بنیاد برداشت کردند.
*رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فردوس گفت: 
۴5 نفر از اهالی روستاهای برون و حومه فردوس توسط 
پزشکان متخصص قلب و عروق کاروان سالمت هالل 

احمر ویزیت رایگان شدند.
*پلیس راه خراسان جنوبی به رانندگان در خصوص 

لغزنده بودن جاده های روستایی هشدار داد.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

 تشریفات ،  ممنوع
جواد رضایی -در روز های گذشته صحبتی از استاندار 
مبنی بر کاهش تشریفات توسط مدیران استانی و 
راه اندازی  به عدم  شهرستانی مطرح شد که در آن 
کاروان ها و تشکیالت در بازدید از شهرستان ها و مناطق 
محروم تاکید شده است.تشریفات و جلسات آنچنانی 
مردم را از مسئوالن دور می کند و باعث نارضایتی 
خواهد شد،در وضع کنونی  که نابسامانی اقتصادی به 
مردم  فشار می آورد، این موضوع بیش تر نمود پیدا 
می کند. موضوعی که  در صحبت های مردم کوچه و 
خیابان این روزها بیشتر شنیده می شود و تشریفات و 
خرج های اضافه مسئوالن را مورد نقد قرار می دهند 
و این یعنی مردم به طور کامل رفتار و منش مسئوالن 
را موشکافانه زیر ذره بین می برند.اکنون که در آستانه 
چهلمین سال پیروزی انقالب جمهوری اسالمی قرار 
داریم و شاهد به ثمر رسیدن درخت انقالب هستیم، 
بهانه ای است تا  نگاهی به ساده زیستی مسئوالن 
در اوایل انقالب بیندازیم، روزهایی که فاصله مدیران 
از مردم آنقدر زیاد نبود و مسئوالن در بطن جامعه حاضر 
به پاسخگویی مردم بودند و این موضوع، حس اطمینان 
را در مردم ایجاد می کرد که شاید این روزها کمرنگ تر 
شده است و برای بازدید ساده مسئولی چندین ماشین 
، خدم و حشم را راه می اندازد که گاهی حتی جاده ها 
را بند می آورند.تجمالت و تشریفات از طرفی باعث 
اسراف منابع بیت المال شده و همچنین از جهتی دیگر 
 تاثیر منفی بر زندگی مردم و نوع نگاه آنها و به ویژه 
بی اعتمادی آنها به مسئوالن خواهد داشت چرا که رفتار 
مسئوالن نمود عملی باورهای آنان است وحقیقت این 
است که بهترین شیوه های آموزش یک فرهنگ یا 
آرمان و عقیده، عمل به آن است. )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
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  حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمودند:
َمن أصَعَد إلی ا... خالَص عباَدتِهِ أهبََط ا... عّزوجّل له أفَضَل َمصلََحتِه

 هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزی را که به صالح 
اوست برایش فرو فرستد.    )تنبیه الخواطر : ج2 ، ص108(  

در شان ملت نیست که در چهل 
سالگی انقالب در صف گوشت باشند  

قالیباف با اشاره به اینکه در حوزه کارکردی دچار ضعف 
هستیم و این در خور شان این ملت و نظام نیست که در 
چهل سالگی انقالب در صف گوشت یخ زده بایستیم، 
اظهار کرد: این تقصیر انقالب و باورهای انقالبی نیست 
مقصر اصلی مدیریت  و تفکرهای نادرست مدیران است.

بعید است انقالب اسالمی،
 مشابهی در آینده داشته باشد

انقالب  گفت:  نگهبان  شورای  دبیر  ا...جنتی  آیت 
اسالمی، این مقطع بی سابقه تاریخی که بعید است 
تحول  چنان  باشد،  داشته  هم  آینده  در  مشابهی 
عظیمی بر اساس معنویت و اسالم ایجاد کرد که از 
جوانان زمان جهل، فساد و غفلت، انسان هایی عاشق 

ایثارگری و شهادت ساخت.

مسئوالن از خواب غفلت بیدار شوند

آیت ا... مکارم شیرازی بیان کرد: برخی از مسائلی که 
جدیدا به ما خبر داده اند به گونه ای است که نمی توان 
آن را بیان کرد ، امیدواریم که مسئوالن از خواب غفلت 
بیدار شوند. وی بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در 
کشور تاکید کرد و گفت: شاهد هستیم که در شرایط 

فعلی فرهنگ در کشور مظلوم واقع شده است.

می خواهیم با آمریکا دوست شویم 
او با ما دوست نمی شود

محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران 
گفت: برخی بیان می کنند که مشکالت ما به خاطر 
استقالل خواهی است و باید با آمریکا دوست شویم، ما 
می خواهیم دوست شویم اما آنها با ما دوست نمی شوند، 
آمریکا ذاتاً دشمن بشریت است و با ما دوست نمی شود.

مبارزه با آمریکا با سه کلمه انجام 
می شود کار، کار، کار

 FATF:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت
با مبانی اندیشه ای ما تفاوت داشته و آمریکا و دیگر 
تمامی   می خواهند  لوایح  این  تحمیل  با  کشورها 
کشورها را با هر گرایشی کنترل کرده و آنان را از 

اقتصاد جهانی محروم کنند.

روحانی و تیم مذاکره کننده تالش 
می کنند مرده را زنده نگه دارند

حمید رسایی سیاست مدار اصولگرا گفت: این روزها هر 
چند کوس رسوایی برجام عالم گیر شده و روحانی و 
تیم مذاکره کننده اش تالش می کنند تا این مرده را 

زنده نگه دارند.

تالش دولت حذف نگاه امنیتی
 به تشکل ها است

ابراز  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
امیدواری کرد: هیچ فعال اجتماعی به خاطر سخن 
گفتن و فعالیت خود به زندان نرود. ابتکار اضافه کرد: 
تمام تالش دولت تدبیر و امید این است که نگاه امنیتی 

به فعالیت تشکل  ها در کشور وجود نداشته باشد.

با حرکت در راه امام )ره( آسیبی 
به کشور نمی رسد

رئیس  جمهور بیان کرد: از زمانی که راه امام را می پیماییم 
و به سیاست های رهبرانقالب احترام می گذاریم، هیچ 
قدرتی نمی تواند به ما آسیب برساند.روحانی ادامه داد: 
هنر امام )ره( این بود که سقف و تصور را که برای امر 
به معروف و نهی از منکر وجود داشت، شکست و ابعاد 
مختلف امر به معروف را تبیین نمود و آن اینکه معروف 
صرفاً عبادت، راستگویی و کمک به دیگران نیست بلکه 
می تواند ساختن نظام صحیح عادالنه و اسالمی باشد.

نباید به اسم شرایط سخت، مردم را 
در »شرایط سخت« بگذاریم

 وزیر کشور تاکید کرد: ما نمی توانیم به اسم اینکه شرایط 
سخت و دشوار است اقداماتی انجام دهیم که مردم ما 
خدایی نکرده در شرایط سختی قرار بگیرند.رحمانی 
فضلی ادامه داد: آنچه می توانیم به عنوان جمع بندی در 
این چهل سال ارائه کنیم اینکه، تمام تالش های دشمنان 
در سایر حوزه ها و هرکاری که می توانستند نسبت به 
این انقالب انجام دهند را کرده اند و ناکام مانده اند.

پول پاشی در کشور 
کار درستی نیست

اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پول پاشی در کشور کار درستی نیست ، گفت:   افراد 
دریافت کننده تسهیالت باید اهلیت الزم را داشته باشند 
و تسهیالت در محل مورد نظر هزینه شود.الریجانی 
اینکه در بودجه 98 اشکاالتی  از  انتقاد  با  همچنین 
مجلس  کرد:رئیس  اظهار  داشت،  وجود  تنظیم  در 
شورای اسالمی با انتقاد از اینکه از بس کلنگ زنی 
می کنند و انجام نمی دهند، دیگر کلنگ زنی نمی کنم.

حضور پررنگ شرکت چاپ و نشر گلرو
در نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ مشهد

امین جم - هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ، بسته بندی،کارتن 
سازی و ماشین آالت وابسته از 9 بهمن ماه شروع شده است که تا 12 
بهمن در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد  ادامه خواهد 
داشت. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت 
های جدید و محصوالت و تجهیزات به روز چاپ و بسته بندی است 
و عمده ترین زمینه های فعالیت  مشارکت کنندگان در این نمایشگاه 
چاپ، بسته بندی ،کارتن و ورق، هدایای تبلیغاتی ، سالنامه و رومیزی،قالب 
سازی،ماشین آالت چاپ، بنر، لیزر، تابلوسازی و ... است. در این رویداد که 
بالغ بر 80 شرکت از استان های مختلف کشور حضور دارند ، شرکت چاپ 

و نشر گلرو نیز به نمایندگی از استان حضور پررنگی دارد.

هدف از شرکت در نمایشگاه معرفی برند
و توانمندی های چاپ و نشر گلرو است 

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر گلرو با بیان اینکه هدف از شرکت در 
این نمایشگاه ، معرفی محصوالت و توانمندی ها به سایر استان ها 
است ، ادامه داد: با حضور در این نمایشگاه امیدواریم بخشی از بازار 
مربوط را به خود اختصاص دهیم.گلرو اظهار کرد: در این نمایشگاه 
محصوالت تولیدی خود از جمله سالنامه ، سررسید ، تقویم رومیزی 
و دیواری و ... را ارائه و در کنار این موضوع ، بازاریابی برای خدمات 

چاپ و نشر را نیز پیگیری می کنیم.

وی با بیان اینکه در مجموعه چاپ و نشر گلرو خدماتی از قبیل چاپ 
کتاب ، جعبه و بسته بندی ، پاکت ، فرم های اداری ، کارت ویزیت ، 
نشریات ، دفاتر تحصیلی و ... ارائه می شود ، افزود: تاکنون نیز از سایر 
 شهرستان ها و استان ها از جمله اردبیل ، البرز ، هرمزگان ، قزوین ، 
کرمان و ... سفارش های مختلفی داشته ایم و امیدواریم در این 

نمایشگاه توانمندی های و برند  خود را معرفی کنیم.

از لحاظ کیفیت و سرعت عمل قابل رقابت
 با چاپخانه های کشوری هستیم

مدیرعامل شرکت چاپ و نشر گلرو با بیان اینکه هم از لحاظ کیفیت و 
هم سرعت عمل توانایی رقابت در سطح کشور را داریم ، گفت: دستگاه 
چاپ رول نیز که به تازگی افتتاح کرده ایم ، کیفیت باال و سرعت عمل 
خوبی را برای ما به ارمغان آورده که توانایی ما را برای رقابت با سایر 

چاپخانه های بزرگ سطح کشور باال برده است.

برای صادرات محصوالت خود به خارج
 از کشور برنامه ریزی داریم

گلرو تصریح کرد: برای صادرات به کشورهای همسایه برنامه ریزی داریم 
و یکی از اهداف حضور ما در این نمایشگاه نیز بازاریابی در این زمینه 

است که با توجه به ظرفیت موجود ، می توانیم در امر صادرات به خارج 
از کشور نیز اقدامات خوبی انجام دهیم. وی در پایان ضمن تشکر از 
حضور و بازدید رئیس اتحادیه چاپخانه داران و عکاسان بیرجند از غرفه 
شرکت چاپ و نشر گلرو در این نمایشگاه ، افزود: طبق رایزنی های 
رئیس اتحادیه ، قرار مالقاتی با رئیس اتحادیه مشهد برنامه ریزی شده 
که فرصت خوبی برای استفاده از راهنمایی ها و تجربیات ایشان است.

فرصتی برای معرفی توانمندی های استان
 در صنعت چاپ و نشر

رئیس اتحادیه چاپخانه داران و عکاسان بیرجند نیز با بیان اینکه 
خوشبختانه امسال شرکت چاپ و نشر گلرو به عنوان نماینده استان 
 در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ حضور پررنگی دارد ،

استان های مختلف کشور  از  نمایشگاه  این   خاطرنشان کرد: در 
و  چاپ  افزود:  جعفرپورمقدم  دارند.غالمرضا  حضور  هایی  شرکت 
نشر گلرو به عنوان یک برند استان در این نمایشگاه توانمندی های 
صنعت چاپ استان را برای فعاالن کشوری معرفی می کند. وی ادامه 
داد: با توجه به ظرفیت های موجود در استان و همچنین قابلیت ها 
و توانمندی های شرکت چاپ و نشر گلرو ، می توان امیدوار بود در 
آینده ای نزدیک استان خراسان جنوبی به یکی از قطب های صنعت 

چاپ کشور تبدیل شود.

عکس :گلرو

به یک نفر نیروی خانم جهت  روابط عمومی آشنا به فتوشاپ،  تصویر برداری 
و تدوین نیازمندیم.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای افراد متقاضی درخواست خود را به شماره ۰۹۰۱۷۵۵۴۴۲۱ از طریق تلگرام ارسال نمایند.
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کليه فضاهای سبز دانشگاه بيرجند.
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